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Banknote.hu
Ogólne warunki
Niniejszy dokument nie zostanie złożony, zostanie
zawarta w formie elektronicznej, nie może być uznane za
pisemną zgodą, jest sformułowany w języku węgierskim,
nie odnosi się do kodeksu postępowania. W przypadku
pytań powstałych w związku z procesem pracy, zamawiania
i dostawy w sklepie internetowym, wszyscy nasi Klienci
mogą skontaktować się z nami Dane kontaktowe znajdują
się poniżej.
Wpływ obecnych Ogólnych Warunków obejmuje stosunków
prawnych bezpo¶rednio stron internetowych i subdomen
(banknote.hu, accubanker.hu, uv-lampa.hu, uvlampa.hu,
bankjegyszamlalo.hu, bankjegyszamlalo.eu, goldmill
usługodawcy. hu, cashtech.hu, penzszamlalo.com,
penzszamlalo.hu, penzszamolo.eu). Niniejsze Ogólne
Warunki są dostępne na stronie internetowej:
http://banknote.hu/aszf i można go pobrać z poniższego
linku: http://banknote.hu/aszf.pdf
1. NAZWA FIRMY:
Nazwa Spółki: BANKNOTE Commercial and Service Provider
Limited Liability Company
Siedziba Spółki: 26-32 Cziráki ul. Budapeszt 1163,
Hungary
Adres dane kontaktowe, e-mail Spółki zazwyczaj
wykorzystywane do kontaktu klientów: info@banknote.hu
Numer rejestracyjny firmy: 01 09 862912
Numer identyfikacji podatkowej NIP: 13585349-2-42
Organ rejestracji: Sąd Miejski w Budapeszcie Sąd
Gospodarczy
Numer telefonu: 06 1 401-0938
Ochrona danych numer rejestracyjny: NAIH-73260/2014.
Język zamówienia: Polski
Nazwa i adres e-mail dostawcy usług serwera:
DENINET Ltd.
79 / b Bercsényi ul. Budapeszt - 1188
Telefon: +36 1 296-0075, +36 40 620-030
Telefon komórkowy: +36 20 935-4619, +36 70 318-9263
Faks: 1 296-0076, 1 700-1780
E-mail: info@deninet.hu
Pytania techniczne: help@deninet.hu
2. PODSTAWOWE ZASADY:
2.1. W przypadku pytań, nie uregulowanych niniejszymi
Ogólnymi Warunkami i interpretacji jego treści prawa
węgierskiego, uznaje się za prawodawstwa normatywnego ze
szczególnym uwzględnieniem Akt IV z 1959 roku kodeksu
cywilnego ("PTK."), A niektóre z przepisami Ustawa CVI.
z 2001 r. (Elker tv.) na elektroniczne handlowych i
usług IT. Obowiązkowe dyspozycje odpowiedniego
prawodawstwa uznaje się za wiążące i wiążące dla Stron,
bez żadnych odstępstw.
2.2. Niniejsze Ogólne Warunki obowiązuje od 03 marca
2014 i będzie obowiązywać do odwołania. Usługodawca ma
prawo do zmiany niniejszego dokumentu jednostronnie.
Zmiany powinny być publikowane przez Usługodawcę na
stronach internetowych 11 (jedenaście) dni przed ich
wejściem w życie. Za pomocą strony internetowe
użytkowników przyjmują, że przepisy dotyczące
korzystania z witryn internetowych są automatycznie
stosowane do nich.
2.3. Użytkownik za pomocą sklepu internetowego
prowadzonego przez Usługodawcę - jeśli użytkownik
odczytuje jego zawartość, nawet jeśli nie jest się
zarejestrowanym użytkownikiem sklepu internetowego traktują przepisy niniejszego dokumentu jako wiążące i
obowiązujące. W przypadku, jeśli użytkownik nie
zaakceptuje warunki, on lub ona nie jest uprawniony do
przeglądania zawartości sklepu internetowego.
2.4. Usługodawca zastrzega sobie wszelkie prawa związane
z zarządzaniem i dystrybucją zawartości sklepu
internetowego, żaden z jej szczegółami. Zabronione jest
pobranie zawartości sklepu internetowego, aby zapisać,
przechowywania, przetwarzania i sprzedaży treści w
formie elektronicznej bez pisemnej treści Usługodawcy.
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3. PRODUKTY I USŁUGI
3.1. Ceny dotyczące wyrobów oznacza, ceny w HUF, że
zawiera VAT, przewidzianych przez prawo, jednak nie
zawierają opłaty za dostawy. Koszty opakowania nie będą
pobierane od klientów.
3.2. Usługodawca określa nazwę i opis produktu, a
zdjęcia przedstawiają produkt. Zdjęcia i obrazy
znajdujące się na karcie dane towary mogą się różnić od
rzeczywistości wyglądem produktu, mogą one przedstawiają
produkt. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za
różnice pomiędzy obrazami dostępnych w sklepie
internetowym oraz w rzeczywistości.
3.3. W przypadku, gdy zostanie wprowadzona cena
promocyjna, Usługodawca pełni informują użytkowników o
promocji i jej dokładny czas trwania.
4. ZAMAWIANIE
4.1. Użytkownik wybiera produkt do zakupu.
4.2. Użytkownik ustawia odpowiednią ilość produktów.
4.3. Użytkownik umieszcza produkty w koszyku. Użytkownik
może przeglądać zawartość koszyka w dowolnym momencie,
klikając na "koszyka".
4.4. W przypadku, gdy użytkownik zamierza kupić kolejne
produkty, opcja "zakup kolejnych produktów" zostaje
wybrany. Jeśli użytkownik nie chce kupować żadnych
więcej produktów, powinien sprawdzić numer pozycji.
Klikając na ikonę X, zawartość koszyka można usunąć. Po
sfinalizowaniu ilości zawartość koszyka jest
automatycznie aktualizowana. Jeśli to nie nastąpi,
użytkownik musi kliknąć na ikonę "koszyka aktualizacja".
4.5. Użytkownik wybiera adres dostawy, a następnie trybu
dostawy / płatności, istnieje kilka rodzajów płatności:
4.5.1. Sposób płatności:
Zapłata przy odbiorze: W przypadku, gdy klient chce
zapłacić wartości w momencie otrzymania pakietu,
powinien wybrać "zapłacić przy odbiorze przesyłki" tryb
płatności.
Odbiur Osobisty: W przypadku, gdy klient chce zapłacić
gotówką lub kartą w naszej biurze klienta w momencie
otrzymania produktu, wybierz Płatność gotówką lub kartą
w opcji obsługi klienta.
Przelew (przedpłata): cena zamówienia jest wypłacane
przez użytkownika przed realizacji zamówienia. Proszę
podać numer identyfikacyjny zamówienia w polu "notatki"!
PayPal: Jeśli wybierzesz tryb płatności PayPal w kasie,
to automatycznie nawiguje do bezpiecznego interfejsu
płatności PayPal (SSL).
W przypadku płatności z karty bankowe przez internet (z
SSL 128-bitowym poufności) dane podane na kartami
bankowymi są przekazywane bezpośrednio do serwera z CIB
Bank. W przypadku płatności on-line nie tylko numer
karty bankowe, ale datę ważności i kod CVC2 należy
również wskazać, które jest kod składa się z trzech cyfr
znajdujących się pod paskiem magnetycznym. Akceptowane
karty bankowe: VISA, EC / MC niewytłoczone karty.
4.5.2. Koszty wysyłki:
Użytkownik może obliczyć z następujących kosztów
transportu. Oczywiście poniższe opłaty są obliczane
automatycznie, gdy zlecenie jest wykonane i są określone
w koszyku.
Koszty transportu
Zapłacenie za pobraniem
W przypadku płatności przy użyciu karty płatniczej i
PAYPAL
Łączna kwota
Opłata za transport
Opłata za transport
HUF 1000 - 8000 netto
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(HUF 1270 - 10 160 brutto)
1000 HUF netto
(HUF 1270 brutto)
1000 HUF netto
(HUF 1270 brutto)
od HUF 8001 netto
(Od HUF 10161 brutto)
darmowe!
darmowe!
Wysyłamy fakturę zawierającą opłaty za dostawy i ceny
produktu. Powyższe koszty należy jedynie zwrócić raz w
przypadku, gdy jeden rząd jest dostarczana w różnych
opakowaniach lub nie w tym samym czasie.
Jeśli mamy wolne moce możemy dostarczyć maszyny
banknotów w dniu zamówienia w Budapeszcie.
Nasza firma dostarcza zamówione produkty z GLS lub UPS
kurierską lub za pomocą Poczty węgierskiej produktów
małych rozmiarów (). Produkty mogą być dostarczone do
klientów z usług kurierskich następnego dnia po złożeniu
zamówienia, produkty wysłane przez węgierskiego post
zostanie wysłany pocztą priorytetową, listem poleconym.
(W przypadku zamówienia złożone do godziny 15:00).
Jesteśmy w stanie dostarczyć zamówione produkty w dni
robocze w godzinach pracy (8: 00-17: 00), więc
chcielibyśmy klienta do dostarczenia adresu dostawy, w
którym klient jest dostępna do odbioru pakietu przed
upływem terminu określonego.
4.6. W przypadku, jeśli są jakieś braki lub błędy
związane z produktów lub cen w sklepie internetowym,
zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania poprawek. W
takich przypadkach Klient jest informowany o nowych
danych po usterka została zrealizowana i modyfikowane.
Po tym, klient może potwierdzić zamówienie lub jest
szansa na jedną ze stron do odstąpienia od umowy.
4.7. Ostateczna kwota do zapłaty zawiera wszystkie
koszty w oparciu o podsumowanie zamówienia oraz pisma
potwierdzającego. Pakiet zawiera fakturę, list
gwarancyjny oraz informacje dotyczące praw odstawienia.
Użytkownik jest zobowiązany do zbadania pakiet na
dostawy, przed kuriera, aw przypadku uszkodzenia na
produkcie, na opakowaniu, jest on zobowiązany do
podjęcia minut, w przypadku uszkodzenia nie jest on
zobowiązany do przejęcia pakietu , Usługodawca nie
przyjmuje żadnych reklamacji bez protokołu!
4.8. Po dane zostały dostarczone użytkownik powinien
kliknąć na przycisk "Podsumowanie" i kliknij "wysłania
zamówienia", jednak zanim sprawdzenie danych
przedstawionych po raz kolejny i zanotuj lub wysłać do
nas e-mail z zapytań.
4.9. Korekta błędów danych wejściowych: Przed
zamknięciem proces zamawiania, użytkownik może zrobić
krok wstecz do poprzedniego etapu, gdzie może skorygować
wprowadzone dane.
4.10. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie zamówienia w
e-mail. W przypadku, gdy potwierdzenie nie zostanie
odebrane przez użytkownika w oczekiwanym terminie, ale w
ciągu 48 dni od wysłania zamówienia, użytkownik zostanie
zwolniony z obowiązków umownych.
4.11. Zamówienia i potwierdzenia, uznaje się za przyjęty
przez Usługodawcę lub Użytkownika, jeśli jest on
dostępny. Usługodawca wyklucza obowiązek potwierdzić,
jeśli potwierdzenie nie zostanie na czas, ponieważ
użytkownika nieprawidłowy adres e-mail podczas
rejestracji lub, jeśli nie jest w stanie odbierać
żadnych wiadomości dzięki pełnej skrzynce odbiorczej.
5. PRZETWARZANIE I realizację zleceń
5.1. Zamówienia są przetwarzane w godzinach pracy (H-CS:
9:00 - 16:30, w piątki: 09:00 - 16:00). Poza tym w
terminach określonych w trakcie realizacji zamówienia
nie jest możliwośc złożenia zamówienia, jeśli to się
dzieje po zakończeniu godzin pracy, od następnego dnia
zostanie on przetworzony. Obsługa klienta Usługodawcy
potwierdzi drogą elektroniczną w każdym przypadku, gdy
zamówienie może zostać zrealizowane.
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5.2. Jeśli Usługodawca i Użytkownik nie zgadza się z
datą wykonania, Usługodawca jest zobowiązany do
wypełnienia zobowiązań umownych, w terminie 30 dni od
daty otrzymania zamówienia.
5.3. W przypadku, gdy Dostawca Usług nie wypełnia swoich
zobowiązań umownych, ponieważ produkt określony w umowie
nie jest dostępny, jest on zobowiązany do niezwłocznego
informowania Użytkownika dotycząca tego, i do zwrotu
kwoty zapłaconej przez Użytkownika natychmiast Buta
najpóźniej w ciągu 30 dni. Spełnienie tego obowiązku nie
zwalnia użytkownika z innymi konsekwencjami naruszenia
umowy.
5.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne zmiany w broszurach technicznych lub do zmian
zachodzących z przyczyn poza jego zakresem
odpowiedzialności. Usługodawca zastrzega sobie prawo do
częściowego lub pełnego odrzucenia zamówienia
potwierdzone. W przypadku częściowego wykonania może
mieć miejsce tylko wtedy, gdy Usługodawca wykonaną umowę
z użytkownikiem!
6. PRAWO ODSTĄPIENIA
6.1. Zgodnie z 17/1999. (II.5.) Rozporządzenie rządu w
sprawie umów zawartych pomiędzy odległych stron,
użytkownik może odstąpić od otrzymania zamówionego
towaru w ciągu 8 dni od ich otrzymania, bez podania
jakiegokolwiek uzasadnienia i może odesłać zamówiony
produkt. W przypadku, gdy nie ma uzasadnienia,
Użytkownik ma prawo do korzystania z prawa do
odstąpienia od umowy.
6.2. W przypadku, gdy Użytkownik nie skorzysta z prawa
do odstąpienia od umowy, oprócz obowiązku uiszczania
opłaty zwrotu Produktu, żadne inne opłaty muszą być
zapłacone przez Użytkownika, jednakże Usługodawca ma
prawo do żądania zapłaty odszkodowania wynikające z
niewłaściwego użytkowania.
6.3. Użytkownik nie jest uprawniony do prawa odstąpienia
od umowy w przypadku produktów, które są związane z
osobą Użytkownika, na podstawie instrukcji użytkownika
lub w wyniku żądanie Użytkownika.
6.4. Zgodnie z powyższych przepisów, Usługodawca jest
zobowiązany do zwrotu kwoty, aby natychmiast
Użytkownika, ale najpóźniej w ciągu 30 dni od otrzymania
zwróconego produktu.
6.5. W przypadku, gdy Użytkownik nie chciałby skorzystać
z prawa do odstąpienia od umowy, jest możliwe, aby to
zrobić w formie pisemnej w dowolnym z dostępnych danych
kontaktowych lub przez telefon. W przypadku odesłania
produktów pocztą, data wysyłki, uznaje się za datę
wysłania, w przypadku rozmowy telefonicznej, data
rozmowy telefonicznej. W przypadku wysyłania pakietu
pocztą, przesyłka zostaje wysłana jako poleconym.
Zamówiony towar zostanie zwrócony do użytkownika za
pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.
6.6. Użytkownik ma zwrócić uwagę na prawidłowe
korzystanie z produktu, ponieważ wszystkie szkody
wynikające z niewłaściwego użytkowania mają być pokryte
przez Użytkownika! W ciągu 30 dni od otrzymania
produktu, Usługodawca zwraca cenę produktu na numer
konta bankowego podanego przez użytkownika.
6.7. Skuteczna wersja 17/1999. (II.5.) Rozporządzenie
rządu w sprawie umów zawartych pomiędzy odległych stron
dostępna jest tutaj.
6.8. Użytkownik ma prawo skontaktować się z dostawcą
usług z innych skarg na numery kontaktowe przewidzianych
w niniejszym Regulaminie.
6.9. Przedsiębiorstw, to jest osoba, która nie przebiega
w swoim zawodzie, handlu lub działalności gospodarczej
nie jest uprawniony do prawa odstąpienia od umowy.
W przypadku sprzedaży produktów do krajów Unii
Europejskiej oraz z dnia 13 czerwca 2014 roku na
Węgrzech, a także:
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6.10. Zgodnie z 17/1999. (II.5.) Rozporządzenie rządu w
sprawie umów zawartych pomiędzy odległych stron,
Parlamentu Europejskiego i 2011 Dyrektywa Rady / 83 / UE
i 45/2014. (II.26.) Rozporządzenie Rady Ministrów w
sprawie szczegółowych zasad i przepisów umów zawartych
między konsumentem a przedsiębiorstwem, Użytkownik ma
prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od
otrzymania produktów, bez obowiązku podania przyczyny i
może wysyłać kopii zamówionego produktu. W przypadku,
gdy występuje ta informacja nie jest dostępna,
Użytkownik jest uprawniony do korzystania z prawa do
odstąpienia przez okres jednego roku.
6.11. Prawo do odstąpienia od umowy jest ważna przez 14
dni i upływa 14 dnia po otrzymaniu produktu przez
Użytkownika - lub przez inną osobę upoważnioną przez
Użytkownika, innych niż transportera.
6.12. W przypadku uprawiania prawo do wycofania się,
Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty kosztów odesłania
produktu, ale żadne inne koszty poniesione przez
Użytkownika. Jednakże Usługodawca jest uprawniony do
żądania zapłaty kosztów związanych z niewłaściwym
użytkowaniem.
6.13. Użytkownik nie jest uprawniony do prawa
odstąpienia od umowy w przypadku produktów gotowych,
które nie wyprodukowanymi w wyniku instrukcji konsumenta
lub wyraziły popytu lub w przypadku produktów, które
zostały dostosowane do indywidualnych potrzeb
konsumenta.
6.14. Natychmiast lub w ciągu 14 dni od otrzymania
produktu zgodnie z przepisami wyżej Użytkownikowi Usługodawca zwrotu kwoty - w tym opłaty transportowej.
6.15. Podczas procesu refundacji sam sposób płatności
stosuje się, jak w pierwotnym procedury płatności, z
wyjątkiem przypadków, gdy Użytkownik wyraził zgodę na
inny tryb płatności
6.16. Użytkownik wyraża zgodę na użyciu innych środków
płatniczych; Bez dodatkowych kosztów będzie opłata na
rzecz Użytkownika.
6.17. Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu towaru bez
żadnych opóźnień, a przynajmniej nie później niż 14 dni
po wysłaniu zawiadomienia w sprawie odstąpienia od umowy
z dostawcą usług lub złożenie go w Usługodawcy.
6.18. Użytkownik nie przestrzega terminu, jeżeli produkt
(y) są przesyłane lub przekazywane na 14 dni przed
terminem wygasa.
6.19. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty jedynie
bezpośrednie koszty odesłania produktów, chyba że
przedsiębiorstwo zobowiązało się do zapłaty tych
kosztów.
6.20. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody i
amortyzacji związanych z produktami, jeżeli produkty te
były traktowane w taki sposób, że właściwości i
działanie produktu może zmienić.
6.21. Usługodawca ma prawo do odrzucenia zwrotu, o ile
Użytkownik nie wysłał produkty powrotem lub nie
przedstawił dowodu potwierdzającego, że odesłał
produktów, od dwóch terminach wcześniej musi być brane
pod uwagę.
6.22. W przypadku, gdy Użytkownik
skorzystać z prawa do odstąpienia
skontaktować się z dostawcą usług
pomocy karty załączony) lub przez
jeżeli

nie zamierza
od umowy, może on
na piśmie (lub przy
telefon. W przypadku,

6.23. Usługodawca przyjmuje zamiar wycofania, jeżeli
przesyłka jest wysyłana z powrotem jako poleconym za
pośrednictwem poczty. Zamówiony towar zostanie wysłany
przez Użytkownika do Usługodawcy pocztą naszej firmy
kurierskiej.
6.24. Użytkownik musi zwrócić szczególną uwagę na
prawidłowe korzystanie z produktu od kosztów szkód
wynikających z niewłaściwego użytkowania są pokrywane
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przez Użytkownika! Usługodawca zwraca cenę produktu na
numer rachunku bankowego podany przez Użytkownika w
terminie 14 dni od otrzymania produktu wraz z kosztami
transportu.
6.25. 45/2014. (II.26.) Rozporządzenie rządu w sprawie
umów podpisanych między konsumentem a przedsiębiorstwo
jest dostępna tutaj.
6.26. 2011/83 / dyrektywa UE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia dostępna jest tutaj.
6.27. Użytkownik ma prawo skontaktować się z dostawcą
usług z innych skarg na numery kontaktowe i adresy
e-mail określonych w niniejszej Umowie.
6.28. Przedsiębiorstw, to jest osoba, która nie
przebiega w swoim zawodzie, handlu lub działalności
gospodarczej nie jest uprawniony do prawa odstąpienia od
umowy.
7. Gwarancja
7.1. Usługodawca wykonuje jeden rok gwarancji na
produkty posiadające gwarancję. W przypadku produktów,
które nie posiadają gwarancję Usługodawca zobowiązuje
się gwarancji na okres i na warunkach określonych przez
producenta. Usługodawca informuje Użytkownika dotyczącą
zasad i warunków takiej gwarancji w szczegółach.
7.2. Klient ma prawo do gwarancji 2 lata od daty
wykonania. Jeśli Klient nie może potwierdzić swoje
roszczenia z powodu zrozumiałej przyczyny, szczególnie,
jeśli usterka nie może zostać zrealizowany ze względu na
swój charakter, w terminie 2 lat, termin realizacji
wynosi 3 lata od daty wykonania.
7.3. Usterki i uszkodzenia, które zostały zrealizowane w
okresie gwarancyjnym muszą być naprawione przez
bezpłatnie Usługodawcy, produkt musi być zastąpiony
przez inny lub produktu pracy. W przypadku, gdy Klient
dowie się takich problemów, Klient jest zobowiązany do
niezwłocznego poinformowania Usługodawcy w formie
pisemnej dotyczące pojawiających się roszczeń gwarancji.
7.4. W celu sprawdzenia tytułu rękojmi lub gwarancji
klient jest zobowiązany przedstawić fakturę lub
gwarancję otrzymaną od dostawcy usług. W przypadku, gdy
Klient chce uprawomocnienia gwarancji, Klient może
przede wszystkim żądania jej naprawienia lub wymiany, po
tym zniżki od ceny mogą być wymagane lub klienta może
odstąpić od umowy. W przypadku, gdy Usługodawca jest
informowana o wadzie w ciągu 2 miesięcy, może to być
traktowane jako ważnego wniosku. W przypadku, gdy
informacje otrzymane później, Klient jest zobowiązany do
wzięcia odpowiedzialności. Poza wyżej, gwarancji
załączonej do produktu mogą zawierać również warunki
gwarancji.
7.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody
powstałe w wyniku naturalnego zużycia i wykorzystania
produktów oraz za szkody z powodu niewłaściwego lub
nadmiernego stosowania, wystawiania produktu na wpływy
innych niż określone w umowie.
Zasady skuteczne z dnia 13 czerwca 2014 r
Garantie de przywary
7.6. W jakich przypadkach można skorzystać z garantie
użytkownika de wady?
W przypadku niewywiązania się z zobowiązań wynikających
z umowy, Klient może sprawdzić poprawność garantie de
występki wobec przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami
Kodeksu Cywilnego.
7.7. Jakie prawa ma Użytkownika związaną z garantie de
przywary mają?
Klient ma prawo do sprawdzenia - választása szerint następujące roszczenia związane z garantie de wady: może
on żądać naprawienia lub wymiany, chyba że jest to
niemożliwe do wykonania roszczenia wybranego przez
Użytkownika lub gdy wyłaniają się pewne dodatkowe koszty
w stosunku do roszczenia. Jeśli Użytkownik nie domagała
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się odszkodowania lub wymiany, albo nie mają żadnych
środków, aby to zrobić, jest on uprawniony do obniżenia
kwoty proporcjonalnie czy można naprawić usterkę na
własny koszt lub może zlecić naprawę przez kogoś innego
- czy w finale sprawa - może odstąpić od umowy. Klient
ma prawo do zmiany typu Garantie de wad, jednak jest on
zobowiązany do pokrycia kosztów, z wyjątkiem
uzasadnionych przypadków lub jeżeli przedsiębiorstwo dał
powód.
7.8. Jakie terminy odnoszą się do walidacji garantie de
wad?
Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania
Usługodawcy usterki natychmiast po odkryto, ale nie
później niż w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia usterki.
Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt,
że nie można walidacji Garantie des wad, jeżeli termin 2
lat liczony od realizacji umowy wygasły.
7.9. W garantie de wady mogą być sprawdzane przed kim?
Użytkownik może sprawdzić swoje prawa związane z
garantie de występków przeciwko firmie.
7.10. Jakie inne warunki muszą być spełnione w celu
weryfikacji tych praw?
W ciągu 6 miesięcy od wykonania nie ma innego Warunkiem
walidacji garantie de wad oprócz informowania
przedsiębiorstwa błędu, jeśli Użytkownik zaświadcza, że
produkt lub usługa została dostarczona przez
przedsiębiorstwa działającego sklepu internetowego.
Jednakże, jeśli upłynął okres sześciu miesięcy,
Użytkownik jest zobowiązany udowodnić, że usterka
istniała w momencie spełnienia.
Gwarancja na produkt
7.11. W jakich przypadkach mogą Użytkownik potwierdzić
swoje prawa związane z gwarancją produktu?
W przypadku produktów, Użytkownik ma prawo - według
własnego wyboru - w celu potwierdzenia praw lub roszczeń
gwarancyjnych produktów, jak określono w pkt 1.
7.12. Jakie prawa ma prawo do sprawdzenia użytkownika w
przypadku roszczeń związanych z gwarancją produktu?
Gwarancja na produkt stosuje się do naprawy lub wymiany
wadliwego produktu.
7.13. W jakich przypadkach może być uważana za produkt
wadliwy?
Produkt jest wadliwy, jeżeli nie spełniają
obowiązujących wymagań jakościowych, lub jeśli nie ma
odpowiednich cech określonych w opisie producenta.
7.14. Jaki jest termin zatwierdzania wniosku o gwarancji
produktu?
Użytkownik jest uprawniony do sprawdzania poprawności
roszczeń gwarancyjnych produktów w ciągu 2 lat od
marketingu. Po upływie terminu, Użytkownik traci to
prawo.
7.15. Przeciwko komu i na jakich warunkach może
potwierdzić jego klienta gwarancyjnej produktu?
Reklamacja produktu mogą być zatwierdzone jedynie w
stosunku do producenta lub dystrybutora danego produktu.
W przypadku zamierza zatwierdzić gwarancji na produkt
twierdzą, Klient musi udowodnić, że produkt jest
wadliwy.
7.16. W jakich przypadkach można producentem
(dystrybutorem) zwolnione z obowiązków gwarancyjnych
produkt?
Producent (dystrybutor) mogą być zwolnione tylko z
obowiązku gwarancji produktu, jeżeli może dowieść, że
- Produkt nie został wytworzony lub rozprowadzany jako
część swojej działalności gospodarczej lub
- Usterki nie wykryto naukowo i technicznie w czasie,
kiedy został wprowadzony do obrotu lub
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- Wina produktu wystąpiły w wyniku zastosowania
odpowiednich przepisów lub obowiązkowych recept przez
władze.
Wystarczy, producenta (dystrybutora) stwierdzam, tylko
jeden powód, aby zostać zwolnione.
Chciałbym zwrócić uwagę klienta na fakt, że nie może
zatwierdzić Garantie de wad i roszczenia gwarancyjne
produktów w tym samym czasie. Jednak w przypadku
pomyślnie sprawdzania poprawności naprawy gwarancyjnej
produktu, Klient ma prawo do sprawdzania poprawności
garantie de wad związanych z wymieniony lub naprawiony
produkt.
Gwarancja
7.17. W jakich przypadkach mogą Użytkownik zweryfikować
prawa garantie de wad?
W przypadku nienależytego wykonania przedsiębiorstwem
działającym sklepu internetowego jest uzasadniających
dla produktów zgodnie z 151/2003. (IX. 22)
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie obowiązkowej
gwarancji w odniesieniu do niektórych towarów
konsumpcyjnych.
7.18. Na podstawie gwarancji, Użytkownik ma prawo do
jakiego rodzaju prawa oraz w jakim terminie?
Okres gwarancji wynosi jeden rok. Okres gwarancji
rozpoczyna się od dnia, w którym towary konsumpcyjne są
przekazywane do Klienta lub w przypadku, gdy dystrybutor
lub jego przedstawiciel jest odpowiedzialny za
uruchomienie produktu, zaczyna się od daty odbioru.
7.19. Kiedy przedsiębiorstwo zwolnione z obowiązku
gwarancji?
Przedsięwzięcie będzie zwolniony z obowiązku gwarancji
jedynie w przypadku, gdy przedsiębiorstwo zaświadcza, że
przyczyną usterki pojawiły się po realizacji zamówienia.
Zwracamy uwagę na fakt, że wniosek o Garantie des
przywar i roszczenia z tytułu gwarancji, gwarancja na
produkt i reklamacja nie może zostać potwierdzony
jednocześnie, inaczej Użytkownik nie jest uprawniony do
praw związanych z gwarancją, niezależnie od uprawnień
opisanych w rozdziały dotyczące gwarancji i Garantie des
przywar.
8. RÓŻNE
8.1. Usługodawca jest uprawniony do korzystania z usług
współpracownika. W przypadku, gdy współpracownik narusza
prawa, Usługodawca ponosi pełną odpowiedzialność za ten
czyn, jak nielegalny czyn został popełniony przez niego.
8.2. W przypadku, gdy którykolwiek z obecnych Ogólnych
Warunkach staje się nieważne lub niezgodne z prawem, to
nie dotyczy ważności i wykonalności pozostałej zasad.
8.3. W przypadku, gdy Dostawca Usług nie wykonuje swoich
praw wynikających z niniejszego dokumentu, w przypadku
braku do wykonywania tych praw nie równe uchylenie praw.
Waivering prawo można uznać za ważne tylko, jeżeli
istnieje wyraźne pisemne oświadczenie stwierdzające
zamiar. W przypadku, gdy Dostawca Usług nie przykleja
się do jednej właściwej kondycji zamieszczonego w
dokumencie nie oznacza, że zrzeka się tego prawa, może
potwierdzić tego później.
8.4. W przypadku sporów Usługodawca i Użytkownik
powinien starać się rozstrzygnąć sporów w sposób
polubowny.

ZARZĄDZANIE 9. OŚWIADCZENIA
9.1. Celem naszego sklepu internetowego jest realizować
zamówienia w odpowiedniej jakości oraz w pełni zaspokoić
potrzeby klientów. W przypadku, gdy użytkownik nie może
skarg dotyczących umowy lub wykonania jej warunków, może
poinformować usługodawcę na adres e-mail powyżej lub
pocztą.
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9.2. Usługodawca niezwłocznie bada skargi przekazane
przez telefon oraz znaleźć natychmiastowy lekarstwo. W
przypadku, gdy Klient nie zgadza się z zarządzania
roszczenia Usługodawca niezwłocznie podejmuje zapis
dotyczący skargi i odpowiednią opinię oraz przekazać
kopię pliku do Klienta. Jeśli nie jest to możliwe, w
celu zbadania skargi rightaway Usługodawca podejmuje
zapis dotyczący skargi, oraz przekazać kopię pliku do
Klienta.
9.3. Nasz sklep internetowy musi odpowiedzieć na
reklamację na piśmie w ciągu 30 dni. Rozumowanie
być zapewnione, jeśli skarga zostanie odrzucona.
kopię odpowiedzi należy przechowywać przez okres
przedstawia je organom w przypadku, gdy jest to
konieczne.

pisemną
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10. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
10.1. Ponieważ zawartość strony Banknote.hu jest
przedmiotem praw własności intelektualnej, zabronione
jest, aby pobrać (lub wielokrotnie) wszelkie zawartości
Banknote.hu, aby przenieść go do innych stron lub
wykorzystać je w inny sposób, aby zapisać i przetwarza
je w formie elektronicznej lub sprzedać go bez
uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
10.2. Nie wolno odbierać żadnych materiałów z witryny
lub bazy danych Banknote.hu, w przypadku gdy nie jest
dostępne pisemnej zgody, nie powinno być odniesienie do
strony internetowej.
10.3. Usługodawca zastrzega sobie wszelkie prawa
związane z jego strony oraz sklep internetowy, w tym
również nazw domen wtórnych nazw domen i stron
internetowych reklamy.
10.4. Zabrania się przystosować lub odszyfrowywania
treści, nawet niektóre elementy strony internetowej
Banknote.hu; ustalenie nielegalnych nazwy użytkownika
lub hasła; używać żadnych aplikacji, które sprzyjają
modyfikacji lub indeksowania zawartości strony z
Banknote.hu w jakikolwiek sposób.
10.5. Strona Banknote.hu są chronione przez prawa
własności intelektualnej, może być stosowane tylko po
uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy.
10.6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca
ma prawo do kary, jeśli strona jest używana bez ważnej
licencji. Kara wynosi 90 000 HUF, a obraz brutto za 20
000 HUF za słowo brutto. Użytkownik akceptuje i
przyjmuje do wiadomości, że kara ta nie jest nadmierne i
przejdzie na stronę znając konsekwencje. W przypadku,
gdy prawa własności intelektualnej zostały naruszone
Usługodawca potwierdza stan faktyczny w obecności
notariusza, koszty takiej procedury prawnej powinny być
poniesione przez Użytkownika dopuszczającego się
naruszenia.
OCHRONA DANYCH 11.
Przepisy dotyczące zarządzania danymi stronie
internetowej dostępne są na następnej stronie:
http://banknote.hu/adatvedelem
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